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Coppens Contact geeft
een kijk op de innovatieve
wereld van diervoeding.

Jan Degrave (links) en Bert van Boxtel

Samen
sterk

ProPlume bestaat
een jaar; Een terugblik

Een jaar geleden zijn wij samen met Voeders Degrave uit Staden (B)

met de juiste voersoorten, voer-

gestart met het nieuwe bedrijf ProPlume. Een mooi moment om

strategieën en management aanpak

terug te blikken op het afgelopen jaar met Jan Degrave, eigenaar

voor de pluimveehouders. Door de

van Voeders Degrave en Bert van Boxtel, pluimveespecialist van

ruime ervaring van Coppens in de

ProPlume.

pluimveesector konden we snel van
start.”

Productie pluimveevoeders

Coppens Diervoeding,” vervolgt Jan.

Jan: “Een aantal jaren geleden

“Het bleek dat we een bijna

Positieve terugblik

hebben we geïnvesteerd in een

identieke voerinstallatie in onze

Jan: “We kijken positief terug op het

nieuwe korrellijn in onze voeder-

fabrieken hebben staan. We hebben

eerste jaar. De samenwerking tussen

fabriek. We produceerden destijds

bovendien dezelfde visie wat betreft

Coppens, Degrave én ProPlume

enkel varkensvoeders. Tijdens de

het produceren van voer. Coppens

verloopt vlot. Door de korte lijnen

bouw van de nieuwe productielijn

wilde haar werkgebied graag

tussen de familiale bedrijven is snel

kreeg ik regelmatig het verzoek of

uitbreiden en wij hadden nog

schakelen goed mogelijk. Dat is

we pluimveevoeders wilden gaan

productiecapaciteit over. Zo is het

heel fijn werken. De opvolging

produceren op deze nieuwe lijn,

nieuwe bedrijf ProPlume ontstaan.

vanuit Coppens op het technische

maar dat was eigenlijk helemaal

Om het bedrijf op te starten hebben

vlak verloopt heel goed én de

niet mijn opzet.”

we Bert van Boxtel aangenomen.”

kwaliteit van het voer is goed.”

Bert: “In de beginperiode heb ik me

“Onze kwekers zijn erg tevreden

Start ProPlume

vooral gericht op de ontwikkeling

hoe het draait in de stallen,” besluit

“Toen kwamen we aan de praat met

van het bedrijf. We wilden starten

Bert.

Lees het volledige interview op

P2 |

coppens.nl

Even voorstellen

Graag wil ik mij voorstellen als

diervoederbedrijf dat gespecialiseerd

Iris Zweekhorst

nieuwe nutritionist bij Coppens

is in de export. Daarbij heb ik

Diervoeding. Mijn naam is Iris

veehouders wereldwijd, met name

Zweekhorst en ik woon in Den Bosch.

in Afrika, mogen ondersteunen in
on-farm-management en voeding.

Na mijn studie aan de Wageningen
Universiteit (Master Animal Nutrition

Bij Coppens Diervoeding krijg ik de

en Adaptation Physiology) heb ik in

kans me verder te ontwikkelen als

de afgelopen twee jaren voornamelijk

nutritionist voor zowel pluimvee-

ervaring opgedaan in de verkoop,

als varkensvoeding. Ik kijk er zeer

marketing en nutritie bij een

naar uit!

Even voorstellen

Agenda

Rens van Berkel

15 januari

Mijn naam is Rens van Berkel en ik

Symposium Hogere

ben afkomstig uit Loon op Zand

Varkensgezondheid, Eindhoven

(NB). Thuis hebben wij een
vleeskuikenhouderij en een poeliers-

19 - 20 maart

bedrijf waar kip, zowel naturel als

Dutch Poultry Expo, Hardenberg

verwerkt, wordt verkocht aan diverse

mijn kennis en passie voor de

slagers en horecagelegenheden. In

vleeskuikensector ontwikkeld.

16 - 17 april
Dutch Pork Expo, Venray

juli 2018 ben ik afgestudeerd aan de
HAS Hogeschool te ’s-Hertogen-

Sinds 1 september ben ik werkzaam

bosch. Tijdens mijn studie Bedrijfs-

bij Coppens Diervoeding als

kunde & Agribusiness heb ik bij

accountmanager vleespluimvee. Ik

diverse bedrijven binnen en buiten de

heb er heel veel zin in en kijk er naar

pluimveesector stage gelopen en

uit om iedereen te ontmoeten.

16 mei
Symposium Hogere
Pluimveegezondheid Vlees,
Eersel

25-jarig jubileum Eddy de Wit
Netto
vleeskuiken
resultaten

Op 6 september was Eddy de Wit
25 jaar in dienst bij Coppens
Diervoeding. Eddy bezoekt als
varkensspecialist nog steeds elke
dag vol passie onze varkensklanten.
Hij is een gewaardeerde collega
binnen het varkensteam, onder
andere dankzij zijn enorme kennis
en creativiteit. We zijn blij en trots
dat Eddy deel uitmaakt van ons
team en wensen hem nog vele
gezonde jaren bij Coppens toe.

Periode 1 augustus t/m 31 oktober 2018
25% beste gemiddeld

V.C.

1.52

V.C. 1500 gram

1.54

1.09

1.15

2560

2461

Groei (gr/dag)

64.1

62.9

Uitvalpercentage

2.73

2.52

Aflevergewicht (gr)
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Ils Verhoeven en Johny Mondelaers

Technisch moet het
goed lopen, dat is
gewoon prioriteit

In gesprek
met...
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Ils Verhoeven en Johny Mondelaers hebben

legt Johny uit. “Dan is het makkelijker én plezieriger om

samen tien vleeskuikenstallen op vier verschil-

door de stallen te lopen, de kuikens zijn schoner en de

lende locaties. Om al het werk gedaan te krijgen

slachtkwaliteit is beter. De nutritionisten bij Coppens

is een strakke planning noodzakelijk. Het houden

zorgen hier voor. Als er iets speelt in onze stallen dan zijn ze

van kuikens hebben ze echter goed in de vingers,

direct aanwezig. Zelfs in deze hete zomer hebben ze topvoer

gezien de super resultaten die ze draaien.

geleverd. We hebben ondanks de hitte goede gewichten
geladen en geen voederconversie verhoging gehad.”

Vier locaties
“In 1997 zijn we begonnen met het houden van 42.000

Top jaar

kuikens in Kwaadmechelen. In 1999 hebben we een

“Op de twee grote bedrijven voeren we zelf tarwe bij en

bedrijf in Lommel bijgekocht,” vertelt Ils. “Na een

bestellen we TarCo mengvoeders bij Coppens. Op de

uitbreiding in 2012 houden we daar in totaal 115.000

andere twee bedrijven voeren we de volledige StruCo

kuikens. Tussendoor hebben we in 2008 in Meerhout een

voeders. Op alle bedrijven draait het erg goed. Het

kleine stal in gebruik genomen met 10.500 kuikenplaat-

afgelopen jaar is zelfs een top jaar geweest,” vertelt Ils.

sen. In 2015 konden we een stal in Mol overnemen voor
43.000 kuikens.”

Samenwerking

“De stallen zijn allemaal anders ingericht; een stal heeft

Johny: “We werken nauw samen met onze voerleveran-

bijvoorbeeld nog drinktorens, sommigen hebben

cier en kuikenbroederij. We vinden het belangrijk om

lengteventilatie en anderen weer nokventilatie. Toch

naar elkaar te luisteren. Daar leer je veel van. De

werken ze eigenlijk allemaal goed,” vertelt Johny. “Als het

dierenarts hoeft steeds minder op ons bedrijf te komen.

ergens niet goed draait met bijvoorbeeld de ventilatie,

Vaak levert hij alleen maar de entstoffen. De dierenarts-

dan doen we er alles aan om het weer in orde te krijgen.

kosten waren in 2017 gemiddeld 3 cent per opgezet

Je ziet het direct terug in de verdiensten als er iets

kuiken. Dit is inclusief entstoffen en voedingssupple-

misloopt in de stal. Bovendien werkt het dan niet plezant

menten. We geven in het begin calcium bij voor de

en dat zijn we niet gewend.”

beenderen en leverstimulatie, zodat er minder levers
worden afgekeurd.”

Strakke planning
Ils: “Goed plannen is vooral belangrijk als je werkt met

Opzetmanagement

meerdere locaties. De kuikens hebben op iedere locatie

“We zorgen ervoor dat de stallen goed warm zijn en dat

een andere leeftijd. We zijn dus bijna iedere week ergens

de waterleidingen doorgespoeld zijn voordat de kuikens

kuikens aan het uit- of wegladen. Het reinigen en

komen. We leggen altijd drie banen met kuikenpapier in

ontsmetten van de stallen doen we zelf. We zorgen ervoor

de stallen. Hierop verdelen we wel 40 gram voer per

dat we iedere dag alle kuikens hebben gezien. We

kuiken. In de eerste drie dagen is het belangrijk dat de

controleren ieder een helft van de stal en werken dan naar

kuikens niet hoeven te zoeken naar het voer. Op die

elkaar toe. We zijn een team. We bespreken altijd hoe het

manier creëren we uniforme kuikens en goede resultaten.

draait op de verschillende locaties. Gelukkig wonen mijn

Bij opzet blijft het licht de hele dag aan, zodat de kuikens

vader, schoonvader en buurman Dré vlakbij de stallen welke

het voer goed kunnen opnemen en kunnen drinken.

verder van ons huisadres af liggen. Zij nemen regelmatig een

Op dag twee is het een uur of vier à vijf donker zodat de

kijkje in de stallen om te zien of alles goed loopt.”

kuikens rust krijgen. Dit doen we een paar dagen. In de
vorige ronde hadden we in een stal maar één procent

Inzet diernutritionisten

uitval. Dat is pas plezierig werken,” besluiten Ils en Johny

“Goed voer en een droge stal vinden we heel belangrijk,”

eensgezind.

Reageren op dit artikel? Mail de redactie.

info@coppens.nl
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Data-analyse geeft
extreem veel informatie

Resultaten van >17.000 vleesvarkens
Grafiek 1

Grafiek 2
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Van links naar rechts: Harold Veens, Wouter Janssen, Kees van Aar, Tim van Gorp, Sander Arts,
Eddy de Wit, Marcel van Zeeland en Elke Hermans. Peter van Hugten ontbreekt op de foto.
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Spierdikte vs. Geslacht gewicht
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Percentage TN70 (schatting)

Groei
940

‘Meten is weten.’ Dit oude gezegde is nog altijd
actueel en gaat ook zeker op in de varkenshouderij.
Wij verzamelen, monitoren en analyseren, samen
met de varkenshouder, zoveel mogelijk data. Met
deze data optimaliseren we de technische en
financiële resultaten van het varkensbedrijf.

De varkenshouder is in deze periode van de Topigs 20
overgestapt op de L lijn van Topigs voor de productie van
TN70 zeugen. Hij wil precies weten wat er op zijn bedrijf
gebeurt en was, net als wij, benieuwd naar de effecten op
de resultaten bij de vleesvarkens. Beide groepen vleesvarkens hebben we daarom nauw gevolgd om een goed
vergelijk te hebben. In totaal hebben we meer dan 17.000

Voordelen

vleesvarkens gevolgd en is van iedere afdeling de groei,

Het verzamelen en verwerken van informatie kost veel tijd

voederconversie, het vleespercentage, de spier- en

en energie. Maar het levert ook veel op. Hoe beter je weet

spekdikte vastgelegd. De omstandigheden waren voor

wat er in je stal gebeurt, hoe beter je kunt sturen. Je krijgt

beide groepen hetzelfde. In deze periode zijn er geen grote

inzicht aan welke touwtjes je moet trekken om een beter

management veranderingen doorgevoerd.

resultaat te behalen. Anders blijf je werken op je gevoel.
Door de verzamelde data wordt bovendien duidelijk of een

Verbetering resultaat

gekozen strategie werkt. Daarnaast kun je tussentijds

In iedere ronde van circa vier maanden werd 17% van de

bijsturen als dat nodig is en weet je waardoor pieken en

zeugen vervangen. Zoals je in grafiek 1 kunt zien, werd het

dalen in de resultaten worden veroorzaakt.

aandeel TN70 vleesvarkens steeds groter. Verder kun je zien
dat de groei in de trendlijn van 850 gram naar ruim 918 gram

Lange termijn

per dag is gestegen. In deze periode is ook de spekdikte afge-

Als je wilt weten wat het effect is van een verandering in je

nomen en steeg het vleespercentage. De voederconversie is

bedrijfsvoering, dan kun je een weegproef doen. Door voor,

gedaald van 2.5 naar 2.32 (zie grafiek 2 en 3).

tijdens en na een verandering in voerstrategie, ras of
management de dieren te wegen, kun je op basis van de

Waardevolle informatie

verzamelde informatie een weloverwogen keuze maken.

Ook voor Topigs bevat de grote hoeveelheid data van dit

Met behulp van trendlijnen in je verwerkingsprogramma

bedrijf waardevolle informatie. Ze gebruiken deze informatie

kun je zien wat het effect van een wijziging in je bedrijfsvoe-

dan ook wereldwijd in presentaties én ze hebben er onder

ring is op de resultaten.

andere economische berekeningen mee gemaakt. Hiermee
kunnen varkenshouders zien wat de economische voordelen

17.000 vleesvarkens geanalyseerd

zijn als ze kiezen voor een afzetconcept bij een bepaalde

Bij een van onze varkensklanten hebben we in de afgelopen

slachterij in combinatie met een zeugen- en berenlijnkeuze.

vijf jaren extreem veel data verzameld. Het is een gesloten
varkensbedrijf met een eigen aanfok York zeugen kernlijn.

Door veel informatie te verzamelen en te analyseren krijg je

Grafiek 3

een helicopterview van je bedrijf. Dit helpt bij het bepalen
Voerconversie

van je strategie. Wil je voortaan ook op basis van verzamel-

2,60

de informatie weloverwogen keuzes maken? Of wil je eens

2,55

Voerconversie

Helicopterview

2,50

sparren wat data analyse voor jouw bedrijf kan betekenen?

2,45

Neem dan contact op met onze buitendienst via

2,35
2,30

+31 (0) 492 – 53 16 00 of info@coppens.nl.

2,25
2,20
2,15

2016

2017
VC

2018
Lineair (VC)

Onze buitendienst wil graag met u sparren over het verzamelen
en analyseren van gegevens om uw resultaten te verbeteren.

info@coppens.nl
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Varkens houden in Nederland
heeft wél toekomst!
Onlangs zijn de actuele cijfers ten aanzien van ‘Varkenshouderij Nederland’ gepresenteerd. Deze
liegen er niet om! Volgens de visie van de Rabobank zal het aantal varkenshouders drastisch afnemen
van 3.500 naar 1.000 voor 2030. Toch zijn er wel degelijk kansen om door te gaan. Het is echter wel
noodzaak om tijdig uw route uit te stippelen. Voor alle ‘blijvers’ organiseerden we op 26 november een
informatiebijeenkomst, waarbij vier sprekers vanuit hun eigen vakgebied en specialisme de belangrijkste facetten bespraken ten aanzien van de keuzes die varkenshouders moeten gaan maken.

Chris van der Heijden,

Hans Verhoeven,

directeur Van Dun Advies:

initiatiefnemer Keten Duurzaam Varkensvlees:

“Zet uw opties tijdig
op een rij!”

“Reductie aan de bron is de
oplossing.”

In vogelvlucht nam Chris ons

Ruim 70% van de

mee in de nationale regelge-

aanwezigen sprak de

ving, het beleid van provin-

verwachting uit dat over

cies Limburg en Noord-Bra-

vijf jaar meer dan 50% van

bant en de ontwikkelingen

de varkens in geregistreer-

op het gebied van emissie-

de ketens geproduceerd

arme stalsystemen. Over dit

wordt in Nederland. “Wij

laatste onderwerp kwamen

zijn er 22 jaar geleden mee

in de discussie de meeste

begonnen en hebben er

vragen los. Zou het systeem met dagontmesting, dat Hans

ruim tien jaar over gedaan om Keten Duurzaam Varkens-

Verhoeven later op de middag presenteerde, nog tijdig

vlees op te zetten,” refereert Hans aan deze peiling. “Maar

geïmplementeerd kunnen worden door Brabantse onder-

het heeft ons in die tijd ook veel gebracht. Antibioticare-

nemers die in 2019 een nieuwe vergunning moeten

ductie en dataverzameling zijn mooie voorbeelden van

aanvragen? Als de metingen aankomend voorjaar uitwijzen

projecten waarbij een hoop kennis verkregen is, waar nu

dat het systeem aan de reductienormen voldoet, dan is deze

alle bedrijven binnen de keten van profiteren.”

vanaf het najaar beschikbaar. Wachten met het indienen
van je aanvraag is dus geen optie. Op de vraag of je binnen

“Ik ben ervan overtuigd dat ammoniakreductie rondom

je vergunningaanvraag nog van systeem kan wisselen

het dier een must is om de diergezondheid verder te

antwoordt Chris: “Hierop is een praktisch én juridisch

kunnen verbeteren. Daarnaast zullen we, om draagvlak te

antwoord mogelijk. Juridisch gezien zou je opnieuw een

creëren, naar een toekomst toe moeten zónder enige

vormvrije MER-beoordelingsprocedure moeten doorlopen.

geuroverlast. Met dagontmesting, zoals we momenteel in

In dat geval is het dus niet haalbaar. Maar als een gemeente

onze Stal van de Toekomst toepassen, geloven we dat we

er pragmatisch mee om wil gaan, kunnen ze toestemming

op beide vlakken een heel grote stap maken.”

verlenen om het systeem uitwisselbaar te maken zonder
nieuwe MER-procedure. Ik benadruk daarbij wel dat je
dan echt afhankelijk bent van je gemeente!”
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Hendrik de Vor,

John Koeken,

algemeen directeur Coppens Diervoeding:

directeur Exitus:

“Committeer en excelleer!”

”En de financiering…”

“Ik ben ervan overtuigd

‘Met de gemiddelde

dat je ondernemer bent uit

varkensprijs over de

meerdere motivaties dan

laatste 5 jaar gaan we het

alleen ‘vrijheid’,” startte

redden!’ Bijna niemand

Hendrik zijn betoog. “Je

van de aanwezigen

‘moet’ namelijk nogal wat

geloofde in deze stelling,

als ondernemer. Je móet

toen deze geopperd werd

financieren, je móet je aan

aan het begin van de

de wet- en regelgeving

bijeenkomst. John: “Ik

houden, je móet adminis-

snap jullie gevoel heel

tratie bijhouden en je bent

goed. Dit komt voort uit

gebonden aan afspraken met leveranciers, afnemers en

het feit dat je meer varkens bent gaan houden én doordat

personeel. Ik geloof niet dat dit altijd voelt als ‘vrijheid’.”

financiers minder flexibel zijn geworden. Daarnaast
vliegen de kosten hier en daar uit de bocht. Maar als je de

“De toekomst van de varkenshouderij gaat richting

voerwinsten bekijkt van de afgelopen vijf jaren, dan blijkt

ketens. Wij als Coppens geloven daar in en hebben

dat de fluctuaties in voerwinst per dier (zowel bij zeugen

daarom Coppens Livestock opgezet. Daarnaast werken we

als bij vleesvarkens) voorheen veel extremer waren en

samen met PIC en dierenarts Frans Dirven al enige tijd

juist in de laatste jaren minder fluctueerden. Met een

aan de ontwikkeling van de CLP-keten (Cooperate

constantere prijs heb je minder eigen vermogen nodig om

Livestock Production). Het is niet onze bedoeling om

financiering rond te krijgen. Deelname in een keten zou

varkenshouder te worden. Wél willen we mee helpen om

de voerwinst nog verder kunnen stabiliseren. Binnen een

continuïteit te creëren voor de varkenshouderij in

keten is het namelijk makkelijker om een goede zeugen-

Nederland. Een groot aantal varkenshouders zal in een

houder aan een goede vleesvarkenshouder te koppelen en

keten kunnen floreren. Vandaar ook mijn gekozen titel

andersom en er meer financiële verbondenheid met de

‘Committeer en excelleer!’

toeleveranciers, afnemers en financiers (banken); partijen
ondersteunen elkaar en er blijft ruimte voor vernieuwing

Committeren betekent vooral verbinding maken. Doe het

en aanpassingen.”

niet alleen, ga samen aan de slag. Je hebt een ander
nodig. En excelleer betekent: Doe waar je goed in bent!

Interesse?

Voor varkenshouders die elkaar iets gunnen, samen

Wil jij in 2030 ook nog

problemen willen oplossen, mee willen werken aan een

varkenshouder zijn en

goede kostprijs en een contract met een reële opzeg-

heb je vragen over de

termijn durven aan gaan, kan deelname in een keten

mogelijkheden om je

betekenen dat ze dóór kunnen en daarbij vooral kunnen

bedrijf voort te zetten?

doen waar ze goed in zijn.”

Neem dan contact op
via info@coppens.nl of
+31 (0) 492 – 53 16 00.

Bekijk de fotoreportage van deze nieuwe stal op

coppens.nl
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Willy en Ardi van Erp uit Sint Anthonis:

Ons bedrijf groeit
mee met de markt!

In gesprek
met...
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“Ruim een eeuw boert mijn familie al op deze
locatie,” start Willy van Erp zijn verhaal. “Het
bedrijf is steeds van vader op zoon over gegaan.
Mijn vader hield in de beginjaren melkvee, varkens
en legkippen. In 1969 koos hij voor de hoofdtak
melkvee, werden de varkens en het legpluimvee
afgestoten en werd vleespluimvee de neventak.
Samen met de 30 ha grond had het bedrijf een
mooie omvang voor die tijd.”

De afzet bleef groeien, mede doordat steeds meer verschillende supermarkten zich aansloten bij het concept. Deze
samenwerking had wel tot gevolg dat de naam Volwaard
vervangen werd door de algemenere term ‘scharrelsegment’.
Iedere supermarkt hanteert nu een eigen naam.”
Groeiende markt
“De groei van de markt leidde ertoe dat wij onze vergunning
van 60.000 reguliere kippen om hebben gezet naar 52.900
scharrelkuikens. De uitstoot van fijnstof en geur werd

“In 1991 namen wij het bedrijf over. Een tijd lang hebben we

daarmee gereduceerd, waardoor het mogelijk werd om er

het op dezelfde voet voortgezet, tot ons in 2005 het

nog een stal bij te bouwen.

Volwaard-concept ter ore kwam. Wij geloofden dat een
segment tussen de reguliere en biologische houderij

Deze stal werd een kopie van de vorige, maar dan zonder

bestaansrecht zou hebben. Onze relatief kleine vleeskui-

een zichtruimte. Ook is er een stuwbak bij de eindventilato-

kenstal bleek prima geschikt, dus zijn we in de trein gestapt,

ren geplaatst, zodat de lucht op vier meter hoogte wordt

al wisten we toen nog niet wat ons te wachten stond,” lacht

uitgestoten. Op die manier voldoen we aan de normen voor

Ardi.

geuremissie. Beide nieuwe stallen zijn iets beter te sturen
qua klimaat, dankzij het grotere volume en de warmtewis-

Spannend, maar leuk

selaar. Maar qua technisch resultaat doet de oudste stal

“In het begin was het pionieren met een nieuw ras kuikens,

nauwelijks onder voor de nieuwere.”

nieuwe voorwaarden en normen en een nieuw type stal
met een uitloop en buitenluiken. We werden bovendien

Verbonden aan het scharrelsegment

intensief betrokken bij het eindproduct. Onze gezichten

Ardi: “Door het omzetten van de vergunning hebben we ons

stonden zelfs op de verpakkingen en zo lagen ‘we’ in de

definitief verbonden aan het scharrelsegment. We kunnen

schappen van de supermarkten,” weet Ardi nog goed.

niet meer terug naar traditioneel. Maar dat willen we ook
niet. We zijn blij met ons huidige bedrijf en we kunnen het

Consument bleek er klaar voor

werk prima samen af. Met onze 52.900 kuikens horen we nu

Willy: “Onze verwachting kwam uit. De consument bleek

bij de grotere scharrelkuikenhouders van Zuid Nederland.”

inderdaad rijp voor dit nieuwe segment. De afzet raakte in
een stroomversnelling. Zeker ook dankzij de deelname van

Zijn concepten de toekomst?

de Dierenbescherming die het Beter Leven Keurmerk

“Het mooie van leveren in een concept is dat we produce-

sterrensysteem aan het concept koppelde.

ren op basis van de vraag. De afzet is dus gegarandeerd.
Dat moet volgens ons standaard worden in de toekomst.

In diezelfde periode kwamen wij voor een keuze te staan,

Oók in andere veehouderij sectoren. Het vergt wel een iets

aangezien onze ligboxenstal gedateerd was en onze twee

andere manier van denken. Het moet bij je passen. Je

zonen allebei een technisch beroep buiten de deur ambieer-

vrijheid wordt weliswaar iets ingeperkt, maar voor ons is

den. We besloten te stoppen met melkvee en een tweede

het belangrijk dat we iets extra’s te bieden hebben op

vleeskuikenstal te bouwen. We startten het vergunningentra-

gebied van dierwelzijn en antibioticareductie,” vindt Willy.

ject op, waarbij we de aanvraag wel baseerden op traditionele

“Op deze manier leveren we een waardig eindproduct aan

dieraantallen, zodat we indien nodig een vangnet hadden. In

de consument!”

2012 hebben we de stal voor ruim 20.000 kuikens gebouwd.
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naar rechts:
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Suzanne Zebregs.

Afdeling kwaliteitszorg
is spin in het web

Kijkje in de
keuken

“Op de afdeling kwaliteitszorg werken drie colle-

Daarnaast sturen we regelmatig monsters naar een extern

ga’s, maar het kwaliteitsgevoel en de verantwoor-

laboratorium om de nutritionele waarden te laten bepalen

delijkheid ervoor is op elke afdeling aanwezig. Het

of voor onderzoek op ongewenste stoffen. Alle info wordt

zit bij iedereen tussen de oren,” steekt Suzanne

verwerkt in ons computersysteem. Met een druk op de

Zebregs, hoofd kwaliteitszorg, van wal.

knop kunnen we traceren in welk eindproduct een
grondstof is verwerkt. Ieder monster wordt vervolgens een

“Kwaliteitszorg heeft veel verschillende taken. Zo zijn we

half jaar bewaard in onze opslag.”

verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving op
gebied van diervoeders en zorgen we dat we voldoen aan

Alex: “Alle grondstofuitslagen worden getoetst aan de

de eisen van onder andere GMP+, SecureFeed, Ovocom,

normen en verwerkt in de grondstoffenmatrix, zodat we

QS, Voederwaarde.nl en onze ketenpartners zoals

weten wat de gehaltes zijn. Pas dan kan een nutritionist

McDonalds en Delhaize.”

bepalen wat het kuiken of varken ermee kan doen. Als
fabrieksnutritionist ben ik de schakel tussen afdeling

“Verder zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit en

productie en nutritie. Samen zijn we verantwoordelijk voor

veiligheid van de inkomende grondstoffen en geprodu-

de juiste samenstelling van het voer, de korrel/kruimel-

ceerde voeders,” vult fabrieksnutritionist Alex Enneman

kwaliteit en de voedselveiligheid. Om te voldoen aan de

aan. Zonder een akkoord van afdeling kwaliteitszorg kan

eisen doen we regelmatig een verslepingsonderzoek in de

een grondstof bijvoorbeeld niet ingekocht en verwerkt

fabriek, voeren we spoelcharches uit en beheren we de

worden. We stellen concrete voorwaarden op, zodat

matrix om contaminatie te voorkomen.”

afdeling logistiek weet waar ze op moet letten voordat
een lading grondstoffen wordt gelost.”

Suzanne: “De verantwoording voor kwaliteit en veiligheid
wordt gedragen door iedereen binnen ons bedrijf. Afdeling

“Van alle geleverde grondstoffen én van iedere productie-

kwaliteitszorg zorgt ervoor dat de afspraken vastliggen,

run in de fabriek wordt een monster genomen. Dat zijn er

dat ze duidelijk zijn en dat ze nageleefd worden. Kwaliteit

zo’n 130 per dag,” vertelt kwaliteitsmedewerker Henk

en voedselveiligheid zijn geen zaken waar de klant over

Jacobs. “In ons laboratorium krijgt ieder monster een uniek

zou moeten twijfelen. Dat zijn gewoon onze basisvoor-

volgnummer en wordt een deel met NIR onderzocht.

waarden.”
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